
 

 

 

 

 

Αζήλα,27 Ινπλίνπ 2012 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 

Ππωταγωνιστικό Ρόλο έπαιξε η Eurobank EFG Factors  

στιρ ςπηπεσίερ factoring  και για το έτορ 2011 

 

Σε έλα εμαηξεηηθά δπζκελέο πεξηβάιινλ θαη παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ε Eurobank 

EFG Factors πέηπρε ην 2011 ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο, 

ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία ζε όια ηα κεγέζε.  

Σπγθεθξηκέλα, ν Κύθινο Δξγαζηώλ έθηαζε ηα 4,7δηο€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ €350 

εθ. ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Βνπιγαξίαο) ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

8,7% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, κε κεξίδην αγνξάο 29,6% γηα ηελ Διιεληθή 

Αγνξά. Η εηαηξεία δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζε όια ηα κεγέζε όπωο ν θύθινο 

εξγαζηώλ, ε πξν θόξωλ θεξδνθνξία πνπ μεπέξαζε ηα 22 εθαη. € θαη ην ππόινηπν 

απαηηήζεωλ θαηά πειαηώλ (710 εθαη. €).  

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 27% πνπ ζεκείωζαλ νη εξγαζίεο 

ηεο εηαηξείαο ζην Δμαγωγηθό Factoring. H Eurobank EFG Factors, δηαηεξεί κεξίδην 

αγνξάο ζην Δμαγωγηθό Factoring ηεο ηάμεο ηνπ 28,8% ελώ αληίζηνηρα γηα ην 

Δηζαγωγηθό Factoring ην κεξίδηό ηεο αλέξρεηαη ζε 61,5% (Διιεληθή Έλωζε 

Factoring, 2011), επηβεβαηώλνληαο ηε δηαρξνληθά πξώηε ζέζε θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Γηεζλνύο Factoring.  

 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ν Όκηινο Eurobank EFG πξνζθέξεη ιύζεηο factoring ζηε 

Βνπιγαξία,  θαηέρνληαο πιένλ εγεηηθή ζέζε ζηελ ηνπηθή αγνξά, ελώ 

δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζε Ρνπκαλία, Τνπξθία θαη πηινηηθά ζηε Σεξβία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηόπνπο ζπγαηξηθέο Τξάπεδεο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεωλ.  

 

Η Eurobank EFG Factors απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Τνκέα Corporate 

Transaction Banking, ν νπνίνο ελζωκαηώλεη επίζεο ην Cash Management and Trade 

Services θαη ζπκπιεξώλεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

εηαηξηθνύ πειάηε ζε ζέκαηα ζπλαιιαθηηθήο Τξαπεδηθήο θαηά ην επηηπρεκέλν 

πξόηππν ηωλ πην έγθξηηωλ Τξαπεδηθώλ Οκίιωλ ηνπ εμωηεξηθνύ. 

 

Σύκθωλα κε ην Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο εηαηξείαο, θ. Γηώξγν Καξαγηαλλόπνπιν, 

«ε αλνδηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο βαζίδεηαη ζηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία θαη 

ζπλαληίιεςε κε ην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ πσιήζεσλ ηεο Τξάπεδαο, είηε πξόθεηηαη γηα ηηο 

δηεπζύλζεηο πνπ ρεηξίδνληαη ηνπο κεγάινπο εηαηξηθνύο πειάηεο είηε απηέο πνπ 

εμππεξεηνύλ ηηο ΜΜΕ. Η Eurobank EFG Factors ζα επηδηώμεη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ δηεζλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθηύνπ Factoring θαη παξάιιεια ζα 

ζπλερίζεη λα δίλεη έκθαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εμαγσγώλ πνπ απνηεινύλ βαζηθή 



ειπίδα αλάθακςεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Τν factoring απνηειεί 

ζεκαληηθό ππιώλα ηνπ θηιόδνμνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο 

Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ αλαπηύζζεηαη από ην 2009 από ηνλ Όκηιν Eurobank EFG. 

Τνλ ζηαζεξό πξνζαλαηνιηζκό ηεο εηαηξείαο ζηε ζηήξημε ησλ εμαγσγώλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, απνδεηθλύνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θαη νη δηεζλείο δηαθξίζεηο 

πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία ηα ηειεπηαία έηε (Best Export – Import Factor in the World, 

από ηε Δηεζλή Έλσζε FCI, 2009, 2011), αιιά θαη ε κόιηο πξόζθαηε θαηάηαμε ζηελ 

ηξίηε ζέζε παγθνζκίσο, έλα επίηεπγκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνύ ζπκπίπηεη κε ηε 

ρεηξόηεξε πεξίνδν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο ».  


